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م مبا يف ذلك نها اهللا تعاىل للعباد وأوضحها هل) وأن ذلك من اآليات اليت بي(( تحية من عند اهللا مباركة طيبة )

( واهللا ال تدخلوا الجنة حتى  : من جلب املودة واحملبة واخلري وقد أمر النيب عليه الصالة والسالم بالسالم وقال
مث تقدم أيضاً  إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم ) تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أفال أخبركم بشيء

(( ) يعين مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم (( وإذا كانوا معه )يف الذين آمنوا باهللا ورسوله  اإلميان أن اهللا حصر
ورسوله  ) وبني أن املستأذنني هم الذين يؤمنون باهللا(( لم يذهبوا حتى يستأذنوه )) عام شامل على أمر جامع )

وأن الذين يتسللون لواذا بدون استئذان هم الذين ال يؤمنون باهللا وال برسوله وتوعدهم على ذلك بأنه يعلم هذا 

العمل منهم وإخباره بأنه عامل به دليل على أنه سيجازيهم عليه إذ ال فائدة من اإلخبار بالعلم إال وقوع اازاة 

  عل ذلك . 

ن ينقسم إىل ناقص وكامل ألن عدم االستئذان يف األمر اجلامع ال يوجب الكفر ويف اآلية دليل على أن اإلميا

ولكنه معصية تنايف كمال اإلميان فاإلميان قد يراد به مطلق اإلميان وقد يراد به اإلميان املطلق والفرق أن مطلق 

ميان أن تضيف مطلق إىل اإلميان يسبق ولو بإميان ناقص واإلميان املطلق هو اإلميان الكامل ففرق بني مطلق اإل

إميان وبني أن تصف اإلميان باملطلق ، فاإلميان املطلق أي الكامل ومطلق اإلميان أن يكون مع اإلنسان أصل 

 َفِديٌَة ُمَسلَمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنةٍ  ((يف كفارة القتل  : اإلميان وإن مل يكن كامًال ففي قوله تعاىل
  املراد باإلميان هنا املطلق أو مطلق اإلميان ؟ ]92نساء:)[ال)

  : مطلق اإلميان . الطالب

  : ليش ؟  الشيخ

  ...:  الطالب

: ألنه ال يشرتط يف عتق الرقبة أن يكون املعتق كامل اإلميان بل يكفي أن يكون مؤمنًا ولو أن معه أصل  الشيخ

  اإلميان فقط .

(( ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن ِإَذا   : ) كهذه اآلية ويف قوله) وَن الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلهِ (( ِإنَما اْلُمْؤِمنُ  : ويف قوله
ُهْم ِإيَمانًا فاملراد باإلميان اإلميان املطلق ]2)[األنفال:) ذُِكَر اللُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زَاَدتـْ

  ف.اإلميان الكامل هو الذي يكون على هذه األوصا يعين

فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأنِِهْم  (( : ويف اآلية دليل على أن ويل األمر جيب عليه التيسري على من حتت يده لقوله
ُهمْ    ) .) فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
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 لِبَـْعِض َشْأنِِهمْ  (() إيش ؟ ) فَِإَذا اْسَتْأَذنُوكَ  (( : هوفيها أيضًا دليل على أن االستئذان بدون عذر ال يقبل لقول
  ) أما إذا استأذنوا رد أم يريدون أن يرتكوا العمل فإنه ال يؤذن هلم .) فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأنِِهمْ  (() )

كن هذا التفويض كما أشرنا إليه ) ول(( لمن شئت ) : أيضاً دليل على تفويض األمر إىل من له والية لقوله وفيه

يف الدرس تفويض للمصلحة ال رد التشهي واإلرادة بل البد إذا رأى أن يف اإلذن هلم مصلحة أذن هلم فإذا رأى 

  أن املصلحة يف عدم اإلذن فال جيوز أن يأذن .

وسلم أن يستغفر هلم ليطمئنوا  بعباده املؤمنني حيث أمر النيب صلى اهللا عليه سبحانه وتعاىلوفيها أيضاً عناية اهللا 

  على هذا االنصراف .

وفيها أيضاً أن األوىل عدم االستئذان حىت وإن كان لإلنسان شأن ألن األمر باالستغفار دليل على أن هناك شيئاً 

منني ؟ من التفريط الذي أمر النيب عليه الصالة والسالم بأن يستغفر هلم عليه وهذا صحيح بال شك أن األوىل 

هلذا أمر اهللا نبيه أن يستغفر هلم و اء مع اجلماعة وأن األذن أو االستئذان لالنصراف أمر قد يكون فيه ذنب البق

  )) اللهَ  َواْستَـْغِفْر َلُهمُ ((  : قال

) والشواهد على ذلك من  ) اللهَ  َواْستَـْغِفْر َلُهمُ ((  : ويف اآلية دليل أيضًا على انتفاع اإلنسان بدعاء غريه لقوله

كثرية ولكن هل ينتفع اإلنسان بعمل غريه سوى الدعاء أو ال   صلى اهللا عليه وسلمتاب اهللا وسنة رسوله عليه ك

  ينتفع ؟ نعم 

  ...:  الطالب

: اجلواب إن كان له أثر يف ذلك العمل فإنه ينتفع به بال شك مثل أن يكون هو الذي سن هذه السنة  الشيخ

( من سن في اإلسالم سنة حسنة  : ا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوليعين ابتدأ العمل ا للناس ودل عليه
( فإن وكذلك إذا كان له أثر يف العامل مثل أن يكون والداً له  فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة )

ذا جاء رجل فالوالد ينتفع بعمل ابنه إذا تربع به له وهل أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم )

ت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق تلفتيا رسول اهللا إن أمي اللنيب عليه الصالة والسالم فقال : " 
وكذلك املرأة اليت سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمها صوم شهر فهل جيزئ أن  ( نعم ) : " قالعنها 

لك احلج حيث سألت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت تصوم عنها فأذن هلا النيب عليه الصالة والسالم وكذ

(  : " قال إن أباها أدركته فريضة اهللا على عباده بالحج شيخاً ال يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه" 
 وذلك يف حجة الوداع فإذا كان للمهدي إليه أو لإلنسان أثر يف العمل أو يف العامل انتفع به لكن إذا مل نعم )

فهل جيزئ ذلك أو ال جيزي ؟  صاحليكن له أثر فيهما مثل أن يتربع قريب لقريبه أو صديق لصديقه بعمل 
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عمل عمًال صاحلًا وجعل ثوابه لشخص من  لواختلف يف ذلك أهل العلم منهم من يرى أنه جيزي وأن اإلنسان 

قربة وطاعة يتقرب ا العبد إىل اهللا  يأ على أن أمحداملسلمني فإنه ينتفع به وهذا هو املشهور من مذهب اإلمام 

وجيعل ثواا ملسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك ودليلهم على هذا قياس غري األوالد على األوالد قالوا : " ألنه 

إذا جاز أن يصل عمل غري اإلنسان إليه فال فرق بني أن يكون ولداً أو غري ولد الشأن هل ينتفع اإلنسان بعمل 

قالوا : باملنع قالوا إن الولد ليس كغريه ألن الولد من أثر اإلنسان ومن كسبه وفعله وليس كاألخ غريه والذين 

والقريب والصديق وحنوه أما الدعاء للمسلمني فهذا أمر جممع عليه وفيه نص الكتاب والسنة واإلمجاع وال أحد 

ما لشخص من أقاريب غري األب أو أن خيالف يف ذلك فإذا سألنا سائل أميا أوىل أن أصلي ركعتني وأتصدق بثوا

أدعو هلذا الشخص يف صاليت ؟ نقول األفضل أن تدعو له يف صالتك ألن هذا أمر جممع على نفعه وأما أن 

ليس جبائز وليس  أنه تتصدق عليه بثواب صالتك فهذا خمتلف فيه من العلماء من يرى جوازه ومنهم من يرى

وا  غريه كاستئجار بعض القراء ليقرأليهديه إىل صاحلجر لعمل ؤ  غري من استمبشروع وأن امليت ال ينتفع به هذا يف

قرآنا للميت فإن هذا ال ينتفع به امليت قطعًا ألن هذا الرجل الذي قرأ ألجل املال إمنا قرأ للدنيا ومن كان يريد 

 يكن له ثواب نعم هل ينتفع احلياة الدنيا وزينتها فليس له حظ يف اآلخرة وعلى هذا فال ثواب هلذا القارئ وإذا مل

امليت بذلك ؟ ألنه إمنا ينتفع بالثواب ال مبجرد بالقراءة فإذا قلنا هذا القارئ ال ثواب له ألنه أراد بعمل اآلخرة 

  الدنيا بقي امليت غري مستفيد من هذه القراءة .مث قال اهللا تعاىل : نعم 

  ؟...لغريه...مسلمنيللعامة ...ملا ذبح قال هذا عن حممد وعن امته:  الطالب

  : هذا يستدل لكن هذا من باب الصدقة وهو باملال وليس من باب العبادات البدنية احملضة . الشيخ

  ؟...:  الطالب

 (( َلْن يـََناَل اللَه ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـْقَوى ِمْنُكمْ : لكن أهدى ثوابًا له التقرب إىل اهللا  الشيخ
مايل ما هو عمل بدين حمض ، مايل  فهذا الثواب الذي حصل له ذا الذبح ، هذا الذبح عمل]37)[احلج:)

  فهو كالصدقة وأما عمل بدين حمض يصلي اإلنسان مثًال أو يسبح أو يهلل أو يقرأ فليس مثل هذا .

  ؟...:  الطالب

  األعمال الصاحلة...:  الشيخ

  ...: الطالب

  :إي الشيخ 

  صدق بصدقة وقال عن فالن؟ت...: الطالب
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ن أمي تصدقت أي ماتت م يستدلون حبديث الرجل الذي" قال إهذه جيوز عند أكثر أهل العلم أل : الشيخ 
من هو حي  مأن الرسول ضحى عن أمته وفيه ويستدلون أيضًا باألضحية ( نعم ) : " قالأفأتصدق عنها 

ل أن يقول إن الرسول عليه الصالة والسالم أٌب للمؤمنني وميت وليس النيب عليه الصالة والسالم هلم لكن لقائ

صحة القول بأن كل  ىلفهو كالرجل يضحي عن أهل بيته فاملسألة ما هي من األمور اليت يطمئن اإلنسان إ

األعمال تنفع امليت إذا أهديت له أو تنفع احلي إذا أهديت له ليست من األمور اليت يطمئن فيها اإلنسان إىل 

النص فيتبع لكن اجلمهور كما  بهوهلذا نرى أن الدعاء لألموات خري من إهداء القرب هلم إال ما ورد  هذا القول

عرفتم الذين يقولون باجلواز يقيسون من عدا األوالد على األوالد ويقيسون ما عدا األموال على األموال ويقولون : 

القائلني باملنع يقولون : " إن األوالد ليسوا كغريهم و النقطة  " املهم أن يصل الثواب إىل امليت من غريه " هذا هو

  ". ءوال يقاسون على غريهم ألن الولد من كسب املر 

بعضهم بعضًا فيستفاد منه وجوب احرتام  بينهم كدعاءوسبق أيضًا أن اهللا ى املؤمنني أن جيعلوا دعاء الرسول 

يناديه كما ينادي غريه من الناس ملا له من التعظيم  النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه وأنه ال جيوز لإلنسان أن

  والتوقري 

غريه فإذا دعاك النيب  ة ليس كدعاءوفيه أيضاً على الوجه الثاين ملعىن اآلية أن دعاء النيب عليه الصالة والسالم لألم

من  ا يف إجابتهالدعاء كدعاء غريه ملأال جتعل هذا عليك صلى اهللا عليه وسلم إىل أمر أو أمرك به فإنه جيب 

  امتثال أمر اهللا ورسوله .

َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمْنُكْم  ((ئذان لقوله وفيها أيضًا حتذير املتسللني يف األمور اجلامعة بدون عذر واست
م سوف جيازون على هذا ) وهذه اجلملة اليت فيها أن اهللا يعلم الشك أا حتذير هلؤالء الذين يتسللون وأ) ِلَواًذا

  العمل احملرم 

َنةٌ  أي اهللا أو رسوله (() ) الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ  فـَْلَيْحَذرِ  ((  :مث قال اهللا تعاىل   )) بالء (( َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
(( يحذر ت بعد الفاء ومعىن ) الالم الم األمر وهلذا سكن(( فليحذر )" في اآلخرة  َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ))

) دليل على (( فليحذر )) خياف ولكنه إمنا تقال احلذر يف خموف حمقق املخوف غري احملقق يقال فليخف لكن )

أمره ألن ايش ؟ ) املتبادر أن يقال خيالفون ) ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ ((  : أنه واقع هذا اخلوف جيب احلذر منه وقوله

بنفسه ال بعن فكيف خترج اآلية ؟ على حسب ما علمنا فيما سبق أا خترج على أحد  املخالفة فعل متعدي

) زائدة وإما (( عن ) : وجهني إما أن جيعل التجوز يف احلرف وإما أن جيعل التجوز يف العامل فهنا إما أن نقول

ائدة ألننا ضمنا الفعل ) أصلية ال ز (( عن )) مبعىن خيرجون عن أمره وعليه فتكون (( يخالفون )أن نقول إن 
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معىن يناسب هذا احلرف فصار هذا احلرف يف موضعه وأن هذا األخري هو األصح يف كل ما جاءك حرف ال 

يتعلق مبثل عامله ظاهرًا فإننا نؤل هذا العامل إىل عامل يناسب ذلك احلرف ويسمى هذا التضمني يعين تضمني 

) الوجه الثاين :قالوا خيالفون مضمنة معىن خيرجون ) ُفوَن َعْن َأْمرِهِ ُيَخالِ ((  : الفعل فعًال مناسبًا للمعمول وقوله

يعين خيالفون فيخرجون عن أمره كأنه إذا ضمن الفعل املوجود فعًال آخر صار فيه دليل على معىن هذا الفعل 

يقول املؤلف " أي ) (( أمره ) : املوجود ومعىن الفعل املضمن فمعىن خيالف هو خيرج أي خيرج خمالفًا ألمره وقوله

أن تكون الضمري عائداً إىل اهللا  ااهللا أو رسوله )) هذه أو ليست لشك ولكنها للتنويع إيش معىن التنويع ؟ يعين إم

(( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل وإما أن يكون عائدًا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أيهما أرجح ؟ نعم إذا نظرنا 
َنُكْم َكُدَعاءِ  ) قلنا للرسول وإذا نظرنا إىل ما بعد ) الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ  فـَْلَيْحَذرِ  (() )بـَْعِضُكْم بـَْعًضا  بـَيـْ

) قلنا إا ) َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا (( : ) وهو قوله) (( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسولِ  : قوله

) من التهديد يعين قد يعلم الذين يتسللون (( يعلم ) : ة إىل اهللا فيكون هذا مفرع على ما يفيده قولهعائد

(( أن ) أي عن أمر اهللا ) الِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ  فـَْلَيْحَذرِ  ((فليحذر هؤالء أن خيالفوا أمر اهللا عز وجل 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمر اهللا تعاىل فمن خالف عن أمر  ) واملعنيان ال منافاة بينهما ألن أمرتصيبهم )

اهللا فهو مهدد ذا الوعيد ومن خالف عن أمر الرسول فهو مهدد ذا الوعيد وهذا من بالغة القرآن حيث يأيت 

  اللفظ صاحلاً ملعنيني فيشمل هذا وهذا نعم .

  ...:  الطالب

ل عليه الصالة والسالم وأخًا مذكور أا هللا ولكن مثل ما أشرنا إليه : حىت أيضًا السياق يؤيد أا للرسو  الشيخ

) فسر املؤلف الفتنة بالبالء والعذاب األليم يف (( أن تصيبهم فتنة ) : أمر اهللا وأمر الرسول شيء واحد وقوله

اهللا فمعىن  اآلخرة ويف هذا نظر ظاهر فإن الفتنة ما تطلق على البالء إمنا تطلق كما سبق على الصد عن دين

" ألن اإلنسان إذا رد بعض قول الرسول عليه الصالة والسالم وخالف عن  الشرك: "  أمحدالفتنة كما قال اإلمام 

 اتَخَذ ِإَلَهُه َهَواهُ  (( َأفـََرَأْيَت َمنِ  : أمره فهو هلوى يف نفسه فيكون هذا اهلوى معبودًا له كما قال اهللا تعاىل
يه املخالفة أول مرة سهل عليه أن خيالف بعده ألن املعاصي يف احلقيقة سياج منيع وإذا سهل عل]23)[اجلاثية:)

يف أمر من  عليه املعاصي وجرب نفسك حينما ختالف وبينها فإذا انتهك أول معصية سهلحائل بني اإلنسان 

األمور جتدك أول مرة خائفاً وال تقدم بسهولة لكن بعد مرة بعد هذه املرة الثانية والثالثة والرابعة يكون األمر عليك 

ألا من الصد عن دين اهللا كما قال اهللا عز  أمحدسهًال فالصحيح أن املراد بالفتنة هنا الشرك كما قال اإلمام 

َنُة َأَشد  (( : وجل ) فأليم مبعىن مؤمل ومل يقيده اهللا تعاىل (( عذاب أليم )وأما ]191)[البقرة:) اْلَقْتلِ  ِمنَ  َواْلِفتـْ
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يف اآلخرة فهذا قد يكون يف الدنيا وقد يكون يف اآلخرة وقد يكون فيهما مجيعًا واستدل العلماء ذه اآلية على 

هذين األمرين فيمن خالف أمر اهللا أو  أن األصل يف أمر اهللا ورسوله للوجوب إيش وجه الداللة ؟ حيث حذر من

ال ما حرام ؟ حرام ألنه ال اأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم والتحذير من العقوبة دليل على أن املخالفة حرام و 

َأْن ُتِصيبَـُهْم  (( : حيذر من العقوبة إال يف أمر حمرم أما األمر الذي ليس مبحرم فال عقوبة فيه حىت حيذر منه وقوله
نَ  ال مانعة خلو ؟ يعين هل إن املعىن إما هذا أو هذا وال جيتمعان ا) هذه أو مانعة اجتماع و )ٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم ِفتـْ

فتكون مانعة اجتماع مثل تزوج هندًا أو أختها هذه مانعة اجتماع ما ميكن أن جتتمع فهل نقول إن هذه مانعة 

ورمبا جيتمعان ، مانعة اخللو مبعىن أنه ال خيلوا من أحد اجتماع أو مانعة خلو ؟ مبعىن أنه ال خيلوا من أحدمها 

   . شرك فإن العذاب األليم مالزم هلاهذين األمرين املتوقعني أو منهما مجيعاً السيما إذا قلنا بأن الفتنة ال

) ((إن )) أداة استفتاح و) (( أالوخلقاً تدبريا ) ملكاً و )(( َأال ِإن لِلِه َما ِفي السَمَواِت َواَألْرِض  : مث قال تعاىل

) امسها مؤخرًا وتقدمي اخلرب يدل على احلصر وتصدير في السماوات ) (( ما) خرب إن مقدمًا (( هللا )للتوكيد و

) االستفتاحية تفيد التوكيد والتنبيه أيضاً (( أال )) للتنبيه والتوكيد أيضًا ألن (( أال )) للتوكيد وبـ(( إن )اجلملة بـ

) (( أال )) فهذا قرع للسمع كأنك قرأت مسع املخاطب مث تؤكد ذلك وهلذا جتدون غالبًا (( أال )ألنك إذا قلت 

َأال ِإن الظاِلِميَن ِفي  (( ]62)[يونس:) (( َأال ِإن َأْولَِياَء اللهِ االستفتاحية جتدوا غالبًا مالزمة ألداة تأكيد 
) ألا هي تفيد التوكيد وعلى هذا )لِه َما ِفي السَمَواِت َواَألْرِض (( َأال ِإن لِ ]45)[الشورى:َعَذاٍب ُمِقيٍم )

(( َأال ِإن ِللِه َما ِفي  : ) املؤكدة وقوله(( إن )) االستفتاحية والثاين بـ(( أال )فاجلملة هنا مؤكدة مبؤكدين بـ
) كالدليل عل أن ما هدد اهللا ) يَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ الذِ  فـَْلَيْحَذرِ  (( : ) هذه أيت بعد قوله)السَمَواِت َواَألْرِض 

به من الفتنة والعذاب األليم على أنه أمر ال يعجز اهللا ألن اهللا تعاىل له ملك السماوات واألرض ومن له ملك 

 َعَلْيهِ ((  المكلفونا أيه" ) )َقْد يـَْعَلُم َما َأنـُْتْم (( السماوات واألرض فإنه ال يعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه 
) مر علينا أن قد إذا دخلت على (( قد يعلم )إىل آخره "  )) َويـَْوَم يـُْرَجُعونَ )) من اإليمان والنفاق ويعلم (( 

الفعل املضارع فإا تفيد التقليل كما يف قوله قد جيود البخيل لكنها تدل على التحقيق إذا دلت القرينة على ذلك 

) ال ميكن أن جنعلها للتقليل ألن علم اهللا عز وجل ثابت مستقر فتكون قد يف هذا )ُم َما َأنـُْتْم َقْد يـَْعلَ (( فهنا 

ما علم ما أنتم عليه إشارة إىل ما سيفعلونه يف املستقبل وأنه عليم مبا صدر ومبا يصدر قد للتحقيق ومل يعرب بقوله 

سابق أزيل وإمنا هو للمعلوم  سبحانه وتعاىلم اهللا فهنا االستقبال ليس للعلم ولكن للمعلوم ، ليس للعلم ألن عل

(( ما ) يقول اخلطاب للمكلفني (( ما أنتم عليه ) : الذي سيفعله هؤالء فإن اهللا تعاىل يعلمه باستمرار وقوله
) أيها املكلفون ولو جعله للناس عمومًا لكان أوىل ما أنتم أيها الناس عليه ليشمل املكلف وغري املكلف أنتم )
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غري املكلف أيضًا يثاب على ما يفعل من األعمال الصاحلة وال يكتب عليه ما يعمل من األعمال السيئة  ألن

" ينبغي أن يكون هذا من  من اإليمان والنفاقوعلى هذا فاهللا تعاىل عليم مبا هو عليه حىت غري املكلف وقوله " 

من اإلميان والنفاق فقط بل من اإلميان  باب التمثيل وليس من باب احلصر ألن اهللا يعلم ما حنن عليه ليس

السيء والرخاء والشدة وغري ذلك كل ما حنن عليه من األحوال واألعمال فإن العمل  والنفاق والعمل الصاحل و

((  :ذكر اهللا ما حنن عليه يف الدنيا ذكر ما نكون إليه يوم القيامة فقال  ااهللا تعاىل يعلمه ويعلم يوم يرجعون إليه مل
) يعين ويعلم يوم يرجعون إليه فعلمه تعاىل بالعمل مبا حنن عليه يف الدنيا حال العمل ويوم رجعون إليه )ويوم ي

) فيه التفات عن (( ويوم يرجعون إليه ) : نرجع إليه حال احلساب واجلزاء فهو عامل يف احلالني قال تعاىل

 فيه التفات عن الخطابيه مناقشة قوله " اخلطاب أي مىت يكون ؟ فهذا ال بأس به قوله مىت يكون لكم لنا عل

) هذا اخلطاب ومقتضى السياق أن يقال ويوم ترجعون إليه (( يعلم ما أنت عليه )" كيف عن اخلطاب ؟ ألن 

لكنه التفت عن اخلطاب إىل الغيبة وفائدة االلتفات تنبيه املخاطب ألن األسلوب إذا تغري فالبد أن ينتبه 

األسلوب على نسق واحد فإن اإلنسان ينسجم معه وال جيد شيئاً يوجب االلتفات املخاطب خبالف ما إذا كان 

.  

  ؟ ...:  الطالب

السياق ، إمنا الشيء املهم الدائم يعين هو التنبيه لكن قد يكون  من : ال التنبيه وله فوائد أخرى لكن تفهم الشيخ

) يوم الدين ) مالكلمين * الرحمن الرحيم * (( الحمد هللا رب العا : فيه فوائد أخرى كما ذكرنا يف قوله تعاىل

وصاف  ) هذا خطاب الفائدة التنبيه والفائدة الثانية هو أنه ملا وصفت اهللا بتلك األ(( إياك نعبد )هذا كله غيب 

  ) أي نعم .(( إياك نعبد ) : خماطبة احلاضر لقوله كأنه صار اآلن أمامك فخاطبته

ُتْم َعَليْ  (( " يف هذا نظر ألنه ليس املراد أنه  و متى يكون) يعين وقوله ")ِه َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيِه َقْد يـَْعَلُم َما َأنـْ

يعلم ما يرجعون إليه مىت يكون فقط بل يعلم حاهلم حينما يرجعون إليه مع علمه أيضًا مىت  سبحانه وتعاىل

يؤيد أنه عامل م حال عملهم وحال يرجعون إليه فمىت يرجعون إليه عامل به بال شك لكن السياق ال يؤيده بل 

اجلزاء على العمل فتصري ويعلم يوم يرجعون إليه ماذا يكونون عليه من احلال كما أن علمه مىت يرجعون سواء كان 

َنبئـُُهمْ ((  : رجوعًا عامًا كيوم القيامة أو خاصًا كموت اإلنسان هذا أيضًا مرجعه إىل اهللا عز وجل وقوله ) ) فـَيـُ

)) من  َواللُه ِبُكل َشْيٍء  )) من الخير والشر (( ِبَما َعِمُلوا فيه أي في هذا اليوم ((" ))  فـَيُـَنبئـُُهمْ  (( إيش ؟ 
) من خري وشر وفائدة اإلنباء هو (( بما عملوا )) خيربهم ) فـَيـَُنبئـُُهمْ  (( )َعِليٌم )((  " أعمالهم وغيرها

على وجه العدل الذي أقروا به هم فال يقولون إننا ظلمنا بل اهللا االستقرار يعين يستقرهم حىت يكون جزاؤهم 
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يقول : عملتم كذا وعملتم كذا حىت يقروا بذلك مث بعد ذلك اإلقرار يرتتب اجلزاء فضًال أو عدًال ألن اجلزاء إما 

بني العدل  سبحانه وتعاىلعن اهللا واألوالن ثابتان فإن جزاءه  دل وإما جور فالثالث األخري منتففضل وإما ع

والفضل فجزاء احلسنات من قبيل الفضل وجزاء السيئات من قبيل العدل إذا جازى كل سيئة مبثلها وإن عفا 

) هذا عام كل شيء من (( بكل شيء )) (( واهللا بكل شيء عليم ) : سبحانه وتعاىل فمن باب الفضل وقوله

 عليم ا والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه صغريها وكبريها ومن غريها أيضًا فإن اهللا تعاىل آدمأعمال بين 

ليس يف علمه شك وال ظن بل كل  سبحانه وتعاىلإدراكًا جازمًا فاهللا تعاىل مدرك كل شيء إدراكًا جازمًا فإنه 

  علمه علم يقيين باقي ست دقائق متام إىل آخره نعم .

  ...:  الطالب

  اراً يعين ألجل أن يستقرهم حىت يقروا به نعم .) خيربهم استقر (( ينبئهم ): طيب إيش هذه ال  الشيخ

  ؟)(( ويوم يرجعون إليه ) ...:  الطالب

) ما يصلح ألن الفاء متنع ، الفاء هذه متنع من أن (( ينبئهم )) متعلق بـ (( ويوم يرجعون إليه ) : يعين الشيخ

نبئهم لكان مستقيماً لكن الفاء هي اليت ال لو كانت ما فيها فاء ويوم يرجعون إليه يايكون قبلها متعلق مبا بعدها و 

  منعت من أن يكون ما قبلها معموًال ملا بعدها .

  ...:  الطالب

   : الفاء عاطفة نعم . الشيخ

  طيب يف هذه اآلية من الفوائد : فوائد لفظية وفوائد معنوية :

 : اهلامة مبا يؤكدها وينبه عليها لقولهأما اللفظية : فإن ينبغي تأكيد األمور اهلامة والتنبيه عليها بأن تصدر األمور 

(( علمنا بذلك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم وهلذا أكد بـ ) فإن) (( َأال ِإن ِللِه َما ِفي السَمَواِت َواَألْرضِ 
  ) .(( إن )) وبـأال )

  ) ) ِه َما ِفي السَمَواِت َواَألْرضِ (( َأال ِإن ِلل وفيها أيضاً عموم ملك اهللا ملا يف السماوات وما يف األرض 

 (( : يف احلاضر واملستقبل لقوله سبحانه وتعاىل) وأن علمه ) َقْد يـَْعَلُم َما َأنـُْتْم َعَلْيهِ  (( : وفيه عموم علمه لقوله
  ) ويعلم يوم يرجعون إليه.) َويـَْوَم يـُْرَجُعوَن ِإلَْيهِ 

  ) .وم يرجعون إليه )(( وي : وفيها : إثبات املعاد والبعث لقوله

َنبئـُُهْم ِبَما َعِمُلوا ((  : وفيه أيضًا : إثبات احلساب لقوله ال جمرد إخبار ؟ ا) مث هذا اإلنباء هل هو مناقشة و )فـَيـُ

(( من نوقش الحساب عذب أو قال  : اجلواب ليس مبناقشة جمرد إخبار ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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له مثًال عملت كذا وكذا من األعمال الصاحلة وثبت ذلك له مث قوبلت هذه ) ألنه لو نوقش يقول هلك )

األعمال بنعمة من النعم استوعبتها النعمة وخلصتها وبقي اإلنسان مطلوبًا هذا معىن املناقشة لكنها تعرض 

ار فإم ال األعمال حىت يقر ا العبد مث بعد ذلك يرتب اهللا اجلزاء كما يريد وكما يشاء ، أما بالنسبة للكف

حياسبون حماسبة من توزن حسناته وسيئاته ألنه ما هلم حسنات وإمنا تعرض عليهم األعمال على وجه العار 

 َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَها (( : واخلزي والعياذ باهللا حىت يقروا ا ويقولون
  د ذلك مآهلم إىل النار. يكون بعمث]49)[الكهف:)

وفائدة ذكر عموم العلم إيش فائدته  )َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليٌم )((  : وفيه أيضاً : دليل على عموم علم اهللا لقوله

؟ التحذير من املخالفة ألن من علم بك ممتثًال أو خمالفاً فسوف جيازيك على ذلك فإذا كان األمر هكذا ففي كل 

  عليه سبحانه وتعاىلالعلم حتذير من خمالفة اهللا عز وجل لئال يقع اإلنسان فيما يسخط اهللا آية فيها إثبات 

 ةالباديوفيه فائدة لفظية وهي التحول ، حتويل اخلطاب من الغيبة أو من اخلطاب إىل الغيبة الذي يسميه أهل  

ف إليها حسب ما يقتضيه السياق يسمونه االلتفات وهذا ال خيلوا من فائدة وهي تنبيه املخاطب ومن فوائد يضا

.  

  ...: الطالب

بالنسبة لوضع مقرر ...ر الدراسة أنا أخربكم بأمر حدث هو أننا جاءنا طيب بالنسبة الستمرا: أي نعم . الشيخ

 عليه ألن الدراسة على األبواب فما رأيكم أننا جنعل هذا جلنيوهم طبعًا مستع ...لتوحيد ا يف الثالثة الثانوية

  و آخر الدراسة نعم .األسبوع ه

  الفجر...:  الطالب

  أنتم تنامون وأنا أنام شوي نعم . : الفجر الشيخ

  ....:  الطالب

.مث هذا يفوت اإلخوان ...جملس هناك كان كل واحد راسه ...بعقد: إي لكن يف ظين واهللا أعلم إين لو  الشيخ

  ...نامون يف غري أهل هلم ، إال إذا كان عندكم أهًال هلم خذوهم تعطوم ي

  ...الوقت هذا ....:  الطالب

يعين ما عنده العمل اجلدي الذي يتمكن  ةإذا طلعت إىل الواحد...: ألنه حني إذا طلعت اآلن مثًال  الشيخ

اىل الظهر اذا جاء الظهر ما يف اال الغداء إيش بعد ؟ ...بنصف الساعة الباقية من أن يعمل شيء جتده يتمغط 

  ...واحلاجة وال كذا ...ه أشغال بعد العصر في...والنوم 
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  ...:  الطالب

باح أبلغ من هذا الدرس ، يعين ما نطلع على إال قبل الوقت بنصف ساعة تأخر  ص: ما فيه درس آخر  الشيخ

  ساعة ونصف فقط بدل أربع ساعات إال شوي . جنعل الدرس كثري إال إذا رأيتم 

  ساعات بعد الفجر...:  الطالب

ستوعب لنا ساعة تثالث ساعات بعد الفجر تنتهي ات بعد الفجر نستوعب بعد ما : لكن ثالث ساع الشيخ

  يف الفطور وضوء وما أشبه ذلك .

  ...:  الطالب

  ...الشاي يسخن:  الشيخ

  ...يبدوا الناس عندهم استعداد ...مازالت املسالة منوطة برتك الدراسة:  الطالب

  : افرض إنه ال صلى وجو مىت يصلون هنا ؟  الشيخ

  ...:  لطالبا

.نفسه بدل غريه خصوصاً ...حيضرفيه فائدة أكثر من هذا بأن  املغرب: يعين قصدك إنه مفرط أوًال درس  الشيخ

  .الشيء الكثري ....والشيء الثاين ...

  ؟...:  الطالب

ذاهب مبراجعة امل...بشيء ما  نه يشوف العمل ألنه من بعد مكلفين.واهللا ما أدري هذه ترجع إىل إ...:  الشيخ

 عمريأنا ما ...بندور إن لقينا أعطيناك املذاهب املعاصرة وإن ما لقينا قالوا املعاصرة وإيش بعد أنا متعذرهم لكن 

.يا عبد اهللا يا ...وهذا شيء ما أدري عنه ، يعين يغش الناس تبقى املسألة ...ما درست املذاهب املعاصرة 

  حجاج .

  ....:  الطالب

  احلكم أنت . ف هذهلاخي: هذه ما  الشيخ

  ...:  الطالب

  : ال ، أنت عاقل واحلمد هللا . الشيخ

  ...:  الطالب

.أصله عندي رمبا أحكم لنفسي لكن أنت إيش ترى ؟ كتاب يكتب ويقرأه مثًال أكثر من مائتني ...: أنا  الشيخ

  طالب يف السنة الواحدة نعم ورمبا يستفيد به غريهم أيضاً غري الطلبة .
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  ...:  الطالب

  وبس هذا ممكن ....: ال مسألة الطبع قد ال يطبع لكن ميكن يكتب  خالشي

  ...:  الطالب

  : ال ، ال ميكن . الشيخ

  ...:  الطالب

 خليه األسبوعيبدأ الدراسة بل الذي ذي القعدة ال ال ؟ ما هو مخسة عشر من ا: املسألة أسبوعني فقط و  الشيخ

   .ليه مثالً الثالثة أيام األوىلخنونشوف أو  األول

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   


